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Ersättningsformer allmänt 

Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, rese-

kostnadsersättning och traktamente. 

 

Kompensation för förlorad arbetsinkomst 

Under förutsättning att löneavdrag kan påvisas, har förtroendevald även rätt till ersätt-

ning för förlorad arbetsinkomst (kommunallagen 4 kap. 12 §) med det belopp som ve-

derbörandes löneavdrag överstiger sammanträdesersättningen. 

 

Förtroendevald som kan påvisa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, 

har rätt till schablonersättning som beräknas på grundval av senast fastställda sjukpen-

ninggrundande inkomst. 

Kompensation för barnomsorgskostnad m. m. 

Ersättning utges för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn 

som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl 

föreligger utges ersättning även för äldre barn. Ersättning ska i dessa fall prövas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättning utbetala enligt dagbarnvårdaravtalet. Ersätt-

ning utbetalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende. 

 

Ersättning utges för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av funkt-

ionshindrad som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utbetalas inte för till-

syn som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende. 

 

Ersättning utges till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 

föranletts av uppdraget. 

 

För andra kostnader än de som angetts ovan kan ersättning utges om det föreligger sär-

skilda skäl. Ersättning utbetalas dock inte om den förtroendevalda haft rimliga möjlig-

heter att förhindra kostnaden. Fråga om ersättning på grund av särskilda skäl prövas i 

varje enskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott efter samråd med företrädare för 

berörd nämnd. 

Semesterersättning/ pensionsförmån 

Utöver nämnda ersättningar, med undantag av årsarvoden, utgår semesterersättning med 

12 %. Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår enligt ”Bestämmelser om ersättning 

till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner”, Kf § 90/2002. 

 

Kommunstyrelsen fastställer årligen procentsatsen för semesterersättning för kommunalt 

förtroendevalda. Semesterersättning inräknas i arvodesbeloppet och utbetalas vid 

samma tillfälle. 

 

Förtroendevalda omfattas av OPF-KL. Se bilaga på hemsida. 
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Sammanträden 

Med sammanträden avses i detta bestämmelser sammanträde med instans där protokoll-

föringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig 

överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. 

 

Sammanträdesarvoden till ledamöter/ersättare 

Sammanträdesarvode utbetalas med ett grundarvode, (högst en gång per dygn) enligt 

bilaga 1, för de två första timmarna. Från och med 3:e till och med 8:e sammanträde-

stimmen utges ett timarvode enligt bilaga 1, maximalt arvode per dag uppgår till arvodet 

för de två första timmarna summerat med timmarna 3 till och med 8 plus restid maxi-

malt 4 timmar per dygn. Denna begränsning av maximalt arvode till 12 timmar per dag 

gäller inte ledamöter/ersättare i valnämnden och förtroendevalda röstmottagare på val-

dagarna. Då utbetalas arvode även utöver den 12:e timmen. 

 

Normaltid för timarvode vid sammanträden, förrättningar, kurser är kl. 08.00-16.30. 

 

Arvode för del av timme utges med hälften av timarvodet för varje påbörjad halvtimme. 

För möten som sträcker sig över lunchtid räknas tid för lunch bort med 0,5 timme per 

dag.  

 

Sammanträdestiden ska räknas från den tidpunkt då förtroendevald lämnar respektive 

återkommer till sin permanenta bostad eller arbetsplats vid direkt resa till och från sam-

manträdesstället. I sammanträdestiden får inräknas tid för gruppsammanträde i direkt 

anslutning till nämnd- eller styrelsesammanträde som hålls på dagtid (gäller ej adjunge-

rade ledamöter i styrelse och nämnder). 

 

Sammanträdesarvode inklusive restidsersättning kan utgå för högst 12 timmar per dygn 

(undantag valnämnden och röstmottagare på valdagarna enligt ovan). 

 

Arvode till 1:e och 2:e vice ordförande vid ”vikariat”  

När 1:e vice ordförande vikarierar för ordförande vid dennes frånvaro (kortare perioder) 

utgår ersättning enligt ordinarie arvode för redovisad använd tid. Vid längre perioder av 

frånvaro fattar respektive styrelse/nämnd beslut i varje enskilt fall om hur arbetet ska 

organiseras. 

 

Arvode till ej tjänstgörande ersättare 

Sammanträdesarvode till vid sammanträde närvarande ersättare, som ej tjänstgör i 

ledamots ställe, utbetalas endabart för körda kilometer. 

 

Vid två sammanträden per år har dock närvarande, ej tjänstgörande ersättare, rätt till 

samma ersättning som ordinarie ledamot. Ersättaren avgör själv vid vilket samman-

träde han/hon vill delta med full ersättning.  

 

Ledamöterna i budgetberedningen erhåller fullt sammanträdesarvode. 
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Arvode till fullmäktigeledamöter 

Tjänstgörande ledamot i kommunfullmäktige, som deltar/är närvarande i ett helt full-

mäktigesammanträde, erhåller 200 kronor i arvode per möte. Ersättningen utgår utöver 

eventuella fasta ersättningar. Vid fullmäktigesammanträde, som påbörjats före kl 18.00 

utbetalas fram till klockan 18.00, sammanträdesarvode som vi styrelse-

/nämndsammanträde. I de fall ledamot i kommunfullmäktige normalt skulle arbetat i sin 

tjänst – till exempel vid skiftarbete – ska ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå även 

efter kl 18.00.  

 

Arvode vid protokolljustering 

Protokolljusterare har rätt till reseersättning, restidsersättning samt sammanträdesarvode 

med 300 kronor per tillfälle. Gäller då justeringsdatum och tid bestäms i förväg. 

 

Arvode vid förtroendeuppdrag utanför kommunens organisation 

Förtroendevald som på kommunens initiativ utför uppdrag som revisor/ersättare i före-

ningar, erhåller sammanträdesarvode för redovisad tid i uppdraget motsvarande delta-

gande i kommunalt sammanträde. 

 

Arvode för kommunanställda som innehar förtroendeuppdrag 

Kommunalt anställd inom Hultsfreds kommun, som under arbetstid fullgör förtroende-

uppdrag, ska i normalfallet begära tjänstledigt med helt löneavdrag, men har även möj-

lighet att ta ut överskjutande flextid eller kompensationsledighet för att fullgöra förtro-

endeuppdraget. Denna bestämmelse gäller inte förtroendevald som uppbär årsarvode. 

 

Resekostnadsersättning och traktamente 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår 

enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavta-

let BIA, om avståndet till sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer. 

 

Kollektiva färdmedel ska alltid användas i första hand. Samåkning ska ske så snart det 

är möjligt. 

 

Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde och förrättning utom 

kommunen utgår enligt samma grunder som omnämns i första stycket. Vid deltagande i 

kurser/konferenser utgår ersättning enligt ordinarie arvode för aktuell restid (maxgräns 

totalt 12 timmar). Normaltid för arvode vid sammanträden, förrättningar, kurser är kl. 

08.00-16.30. 

 

Tjänstgörande ledamot vid kommunfullmäktige sammanträde har rätt till reseersättning 

enligt kommunala reseavtalet BIA. Ersättning för restid utgår dock ej. 
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Årsarvoden 

Årsarvode utbetalas med de belopp kommunfullmäktige fastställt inklusive uppräkning-

ar enligt bilaga 1.  

 

2:e vice ordförande i styrelsen och i nämnderna erhåller ersättning med 50 % av ordfö-

randens arvode, dock ska årsarvodet till såväl 1:e som 2:e vice ordförande i överför-

myndarnämnden var 10 % av ordförandens arvode. 

 

1:e vice ordförande i styrelsen och nämnderna erhåller ersättning med 10 % av ordfö-

randens arvode.  

 

Årlig justering av fasta arvoden och sammanträdesarvoden 

Såväl fasta årsarvoden som sammanträdesarvoden räknas upp med belopp motsvarande 

snittlöneökningen föregående år för kommunens samtliga arbetstagarorganisationer. 

Årlig uppräkning av arvoden sker också med hänsyn till KAP-KL (Kollektiv Avtalad 

Pension) som kompensation för motsvarande förlorad pensionsförmån (från och med 

beslut år 2003). 

 

Årsarvodet utgör ersättning för det politiska uppdraget i respektive kommunala organ 

och betalas ut månadsvis med en tolftedel per månad. Sammanträdesersättning utges 

dock även till den som uppbär fast årsarvode utom till ordförande och 2:e vice ordfö-

rande i kommunstyrelsen. 

 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

I samband med förrättning inom kommunen utbetalas sammanträdesersättning även till 

den som uppbär årsarvode (ej till kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordfö-

rande) om det föreligger tjänsteföreskrifter eller särskilt beslut. 

 

Arvodesersättningarna till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott ska betalas ut 

månadsvis och utan reducering för frånvaro vid något enstaka möte. 

 

Utbetalning av sammanträdes- och förrättningsarvoden sker varje månad. Som underlag 

för utbetalning gäller de rapporter som styrelsens/nämndens sekreterare lämnar snarast 

möjligt. 

 

För uppgift om förrättning som lämnas till nämndens sekreterare ansvarar den förtroen-

devalde. 

 

Ordföranden i nämnder och styrelser, alternativt vid ordförandens förfall1:e och 2:e vice 

ordförande, beslutar om förtroendevalds deltagande i kurser, konferenser, utbildningar 

etc. För förrättning av typ kurs, konferens eller liknande utges förrättningsarvode eller 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  
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I särskilt fall kan vidare den förtroendevalde medges uppbära sammanträdes-

/förrättningsarvode eller motsvarande ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Sådan fråga 

prövas av respektive nämnds arbetsutskott alternativt presidium. 

 

För att kunna få ersättning för särskilda kostnader till följd av uppdraget måste den för-

troendevalde lämna erforderliga uppgifter som grund för ersättningsanspråket. 

 

Om förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under tjänstgöringsperioden ska arvodet 

fördelas mellan honom/henne och den som träder i hans/hennes ställe. Fördelningen 

dem emellan ska ske i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdra-

get. 

 

Uppgifter som ingår i uppdraget som ordförande i nämnderna 

Nedan ges några exempel på arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet, gäller inte kom-

munstyrelsens ordförande:  

 

 Rutinmässigt följa upp den egna nämndens verksamhet och egna förvaltningens 

arbete. 

 Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 

 Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 

 Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 Utöva delegationsbeslut. 

 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ. 

 Restid samt förberedelsetid med anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 Protokolljustering. 

 Fullgöra granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 Deltagande i besiktning, inspektion och dylikt. 

 

Exempel på uppdrag som inte ingår i årsarvodet: 

 Deltagande i presidieberedning. 

 Sammanträden med beredning/arbetsutskott, styrelse/nämnd. 

 Deltagande i konferenser och kurser såväl inom som utom kommunen. 

 Sammanträden med särskilt tillsatta projekt och/eller utredningsgrupper. 

 

Uppgifter som ingår i uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordfö-

rande 

Nedan ges några exempel på arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet: 

 

 Rutinmässigt följa upp den egna nämndens verksamhet och egna förvaltningens 

arbete. 

 Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 
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 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt. 

 Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 

 Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

 Utöva delegationsbeslut. 

 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke 

kommunala organ. 

 Restid samt förberedelsetid med anledning av ovan uppräknade åtgärder. 

 Protokolljustering. 

 Sammanträden med beredning/arbetsutskott, styrelse/nämnd. 

 Deltagande i besiktning, inspektion och dylikt. 

 

Exempel på uppdrag som inte ingår i årsarvodet: 

 Deltagande i presidieberedning.  

 Deltagande i konferenser och kurser såväl inom som utom kommunen. 

 Sammanträden med särskilt tillsatta projekt och/eller utredningsgrupper. 

 

Tolkning och tillämpning 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrel-

sens arbetsutskott. Om så erfordras får utskottet också utfärda tillämpningsföreskrifter. 

 

 

 


